FOTOKONKURRANSE FOR INDRE ØSTFOLD
Østfold Kulturutvikling, bibliotekene i Indre Østfold og Norske arkitekters landsforbund
(NAL) inviterer til fotokonkurranse! Vi er ute etter bilder av stedene, situasjonene og
kvalitetene som gjør nettopp din kommune spesiell. La oss se ditt Østfold!
Hva gjør byen/hjemplassen din til et godt sted å leve? Hvor ligger kvalitetene vi må bevare?
Hvordan kan bibliotek, skoler, idrett, handel og kultur virke sammen på nye måter, og i
samspill bidra til aktivt by- og bygdeliv? Vi må bare evne å se mulighetene og løfte dem frem.
Kanskje ser du noen slike spirer til gode ideer for et fremtidens Østfold? Det kan være alt fra
hverdagssituasjoner, postkortmotiver, vakre lokale landskap – alt som kan formidle positivt
mangfold og et rikt kulturliv. Det er lov å tolke konkurransens kategorier fritt – gi spillerom
til ditt gode blikk og kreativitet, og send oss dine favoritter!
Fotokonkurransen har hele 10 kategorier som vil premieres: én for hver av deltakerkommunene, og fire felleskategorier. For hver av kategoriene er hovedpremien et gavekort
på bildeprodukter fra Elite Foto på kr 1000,- Både førsteplass og andreplass vil i tillegg motta
arkitekturboken «Made in Norway».
Send inn til foto@arkitektur.no senest søndag 25. februar 2018
Når du sender inn ditt bidrag, skriv «fotokonkurranse indre Østfold» i emnefeltet, og skriv i
eposten ditt fulle navn, kontaktinfo, samt hvor du tok bildet (med adresse eller markering på
et vedlagt kart). Maks 5 bilder per kategori per deltaker, og maks 10 MB per bildefil (jpg). Les
konkurransereglene før du sender inn.
Konkurransen har følgende kategorier du kan vinne premie i:
1. Min favorittplass
2. Hverdagsbiblioteket
3. Barn i sentrum
4. Gode møteplasser
5. Mitt Hobøl
6. Mitt Spydeberg
7. Mitt Askim
8. Mitt Trøgstad
9. Mitt Eidsberg
10. Mitt Marker
Juryen består av:
•
•
•
•

Svein Magne Lilleheier, biblioteksjef i Spydeberg kommune
Morten Brunslid, journalist, Østfold kulturutvikling
Andreas Fadum Haugstad, arkitekt MNAL, BYLIVsenteret
Marlene Bjørk, fotograf og skuespiller
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Det er bare lov å delta med bilder du selv har tatt
Bilder som sendes inn etter innleveringsfrist blir ikke med i konkurransen
Hver deltager kan sende inn maksimalt 5 bilder per kategori.
Bildefilen må være i jpg-format, med en oppløsning som tillater utskrift i A3-størrelse
(alle formater – liggende, stående, kvadratisk etc – aksepteres). Maks 10 MB per fil.
Navn på personer på bildet må være med hvis personene er identifiserbare.
Det er innsenders ansvar å sørge for å få tillatelse til offentliggjøring av personer på
bildet som det er mulig å kjenne igjen
Ved bilder av barn må foreldre samtykke på barnets vegne inntil barnet er 15 år.
Bildene skal forøvrig holde seg til norsk lov.
Deltakerne beholder salgsrettigheter til de innsendte bildene.
Norske arkitekters landsforbund (NAL) forbeholder seg retten til å benytte alle bidrag
vederlagsfritt i forbindelse med redaksjonell omtale og publikasjoner på NALs
nettsider, herunder Bylivsenteret.no, i NALs publikasjoner og i NALs utadrettede
aktiviteter (som f.eks foredrag, workshoper, kurs, seminarer, konferanser etc). Ved
slik bruk vil fotografen bli kreditert med navn. Dersom du skal selge enerett til bildet
til andre, kontakt NAL for sletting.
Østfold fylkeskommune (ØFK) forbeholder seg retten til å offentliggjøre innsendte
bilde, samt bruke bildene vederlagsfritt i ØFKs egne kommunikasjonskanaler
(magasiner, nettsider, sosiale medier), i PR og for bruk av ØFKs
kommunikasjonspartnere. Ved slik bruk vil fotografen bli kreditert med navn. Dersom
du skal selge enerett til bildet til andre, ta kontakt med ØFK for sletting.
Brudd på retningslinjene vil kunne føre til at bildene ikke vil bli vurdert. Et bilde vil
kunne diskvalifiseres når som helst i konkurransen, både under innsending,
avstemmingsperioden og etterpå. Selv et vinnerbilde kan diskvalifiseres.
Det tas forbehold om at dersom enkelte av konkurransens kategorier mottar for få
bilder, vil disse bildene vurdert i en annen egnet kategori.
Navnene deres og kontaktinformasjon vil bli lagret i forbindelse med bilder som
arkiveres hos Østfold Fylkeskommune og Norske arkitekters landsforbund/
BYLIVsenteret slik at vi kan oppgi hvem som har tatt bildene når de skal brukes.

